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MAAK KENNIS MET DE COMMISSIE KEURMEESTERS
In juni 2019 stemde de Algemene Vergadering in met het opnemen van een Commissie Keurmeesters in het
Kynologisch Reglement. Carel Canta, portefeuillehouder Keurmeesterszaken, werd belast met de opzet van de
commissie. Inmiddels is de commissie bijna een jaar actief. Tijd om u wat meer te vertellen over wat de commissie
inhoudt en welke rol zij speelt bij onder andere het keurmeestersbeleid en de rasexamens.
Carel Canta: ‘Ik ben blij met deze portefeuille. Misschien wel
omdat deze commissie vanaf de grond opgezet en
vormgegeven moest worden. Een voordeel van commissies
is dat je een eenduidige structuur kunt neerzetten. Alle
commissies hanteren immers dezelfde uitgangspunten en
reglementering qua bemensing en zittingsduur en het
herkiesbaar stellen van de leden.’ Dat begint al bij de
samenstelling. Juist omdat het een commissie is, zijn ook
twee niet-keurmeesters gevraagd voor deelname. In de
praktijk is dat een gouden greep: ‘Hun toegevoegde
waarde en hun relativeringsvermogen zijn niet alleen een
aanwinst maar werken ook als eyeopener.’
Trots
Carel is trots op de resultaten van de commissie tot nu toe:
‘De commissie heeft de taken onderling verdeeld. Enkele
leden hebben zich als echte Terriers vastgebeten in het
verkrijgen van inzicht in het huidige keurmeesterscorps,
zodat er risicoanalyses gemaakt kunnen worden. Ook is
men begonnen met de aanleg van individuele dossiers en
het stimuleren van een loopbaantraject voor keurmeesters.’
Daarnaast buigt de commissie zich over ideeën zoals een

coachingtraject voor geslaagden voor de cursus Exterieur &
Beweging die willen deelnemen aan rasexamens,
competentieprofielen voor de diverse taken tijdens
rasexamens, een beleid voor het omgaan met (social) media
en een inventarisatie van gewenste seminars.

Portefeuillehouder Canta: ‘Trots op de resultaten van de
commissie tot nu toe’
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DE COMMISSIE KEURMEESTERS STELT ZICH VOOR
Hieronder stellen de leden van de Commissie Keurmeesters zich aan u voor: voorzitter Joke Tak en de leden Josien
van der Ree, Jan Coppens, Nicole Horsten-Ceustermans en Erwin Manders.
Joke Tak – voorzitter
Joke is getrouwd,
moeder van twee zonen
en heeft twee Welsh
Springer Spaniels van 7
en 2 jaar. In het dagelijks
leven is ze project
manager in de
autonavigatiesector.
Joke loopt al een tijd
mee in de hondenshowwereld, waar haar honden mooie
resultaten behalen. Daarnaast is ze graag bezig met haar
honden in het veld en met hun oorspronkelijke
gebruiksdoel: de jacht. Joke is geen keurmeester. In de
commissie is er bewust voor gekozen om een nietkeurmeester de rol van voorzitter te laten vervullen.
Josien van der Ree
Josien is getrouwd, van
huis uit opgegroeid met
honden en eigenaar van
twee Field Spaniels
waarmee ze ook gefokt
heeft. In het verleden
heeft Josien ook les
gegeven op een
hondenschool. Ze werkt
in het dagelijks leven als online redacteur voor SNS Bank.
Josien is geen keurmeester. Ze ziet zichzelf binnen de
commissie als ‘kritische outsider’ en houdt zich bezig met
communicatie, gedrag, houding en ethiek.
Nicole HorstenCeustermans
Nicole is getrouwd, en
heeft drie volwassen
kinderen. In haar
werkzame leven was
Nicole fysiotherapeute.
Zij en haar man hebben,
behalve een uitgebreide
veestapel van diverse
diersoorten, Basset Artésien Normands waarmee zij
fokken. Haar eerste rasexamen deed zij begin jaren ’90
en inmiddels is zij groepskeurmeester voor FCI-groepen

4 (Dashonden) en 6 (Lopende- en Zweethonden). Ook
maakt Nicole deel uit van het docententeam van de
opleiding Exterieur & Beweging. Ze is bij de meeste
rasexamens aanwezig.
Erwin Manders
Erwin kreeg op zijn 7e zijn
eerste Maltezer. Samen
met zijn vrouw en hun
twee kinderen fokt en
showt hij dit ras nog altijd.
In zijn baan als Chief
Operations Officer van de
ELCEE group reist hij veel
in Azië en Europa. Naast
het showen en fokken is hij actief binnen verenigings
besturen en in showorganisaties. Erwin is groeps
keurmeester van FCI-groep 9 (Gezelschapshonden) en
daarnaast nog een aantal rassen uit andere rasgroepen.
Binnen de commissie hebben de opleidingstrajecten,
nascholing en het vormen van beleid zijn speciale aandacht.
Jan Coppens
Jan is een allround
hondenman. Zijn vrouw
fokt Rhodesian
Ridgebacks. Hun twee
dochters zijn opgegroeid
met honden en diverse
andere dieren. Inmiddels
gepensioneerd
beleidsadviseur
Strategie bij de lokale overheid, kan Jan nu nog meer tijd
besteden aan zijn diverse rollen binnen de kynologie: van
deelnemer tot bestuurder, van instructeur tot keurmeester.
Hij is groepskeurmeester voor FCI-groep 6 (Lopende en
Zweethonden) en 10 (Windhonden), bijna groeps
keurmeester voor FCI-groep 5 (Spitsen en Oertypes) en
de Weimaraner.
Jan is door de Vereniging Kynologisch Keurmeester
(VKK) voorgedragen als lid van deze commissie. Zijn
aandachtspunten zijn het organiseren van (ras)seminars
en het vormen van beleid, waarbij de gezondheid en
welzijn voor mens en dier zwaar wegen.
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WAAROM EEN COMMISSIE KEURMEESTERS?
De commissie functioneert als adviesorgaan
en klankbord voor het bestuur van de Raad van
Beheer. Haar taak is het doen van voorstellen voor
aanpassingen op het beleid, de uitvoering van het
beleid en het uitvoeren van werkzaamheden rond de
rasexamens. De commissie staat voor een eigentijds en
evenwichtig keurmeestersbeleid.
De Commissie Keurmeesters, met daarin ook nietkeurmeesters, creëert een bredere betrokkenheid met
de hele kynologie. We hechten veel waarde aan het
belichten van diverse invalshoeken. Zo is de Vereniging
van Keurmeesters op Kynologisch Gebied, één van de
leden van de Raad van Beheer, ook in de commissie
vertegenwoordigd.
Een aantal belangrijke praktische zaken waarmee de
commissie zich bezighoudt, is het maken van (risico)
analyses, contact en verbinding met de verenigingen,

nascholing, begeleiding en/of organisatie van seminars,
kwaliteitsbewaking van rasexamens en keurmeesterschap
en dossiervorming. De commissie fungeert daarnaast als
vertrouwenspersoon voor examinatoren, kandidaat
keurmeesters, keurmeesters en rasverenigingen.
Binnen de commissie is een duidelijke taakverdeling
gemaakt. Hierbij is ook rekening gehouden met hoe
informatiestromen lopen, zeker als het gaat om klachten
of persoonsgevoelige informatie. Dossiervorming en
klachten worden bijvoorbeeld pas breed gedeeld als
hiertoe aanleiding voor is.
De commissie keurmeesters wil dat exposanten/handlers
met plezier naar de shows blijven komen en graag bij een
Nederlandse keurmeester inschrijven. Zij werken hierin
dan ook samen met de Commissie Exposities om te
zorgen dat het beleid rondom keurmeesters en het beleid
rondom show een goed geheel vormen.

DE ROL VAN DE KEURMEESTER
We vroegen Jack Alberts, bestuursvoorzitter van de Raad van Beheer, zijn visie op de
rol van keurmeester te geven.
Jack: ‘Vroeger was het bezoeken van een tentoonstelling
voor de fokker belangrijk. Fokkers wilden hun ras
verbeteren door hun honden zo goed mogelijk volgens
de rasstandaard te fokken. Met hun fokproducten gingen
ze dan naar een tentoonstelling om van de keurmeester
te horen of ze op de goede weg waren. Welke
verbeterpunten gaf de keurmeester aan? Zijn oordeel
was belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het ras,
waaronder de selectie van ouderdieren voor de fok.
Naam en faam van de keurmeester speelde daarbij een
belangrijke rol.
‘Is dat vandaag de dag ook nog zo? Of is de rol van de
keurmeester veranderd? Misschien is niet eens zozeer de
rol van de keurmeester veranderd, maar de instelling van
de fokker en de exposant. Draait het momenteel meer
om het behalen van het ‘papiertje’?

Of bij inschrijving voor een
show de expertise en het
oordeel van de keur
meester nog op dezelfde
waarde worden geschat,
kan ik niet met zekerheid
Voorzitter Alberts:
zeggen. Wel vind ik dat
‘Blij met taken Commissie’
ons keurmeestercorps voor
onze kynologie en met
name voor de blijvende ontwikkeling van de fokkerij van
groot belang is en die plaats ook verdient. Ik hoop dat de
waarde voor de kynologie die daaruit spreekt wordt
gezien en wordt behouden.
Daarom ben ik blij met de taken van de Commissie
Keurmeesters: het bewaken, borgen, en waar nodig
verbeteren van de kwaliteit van onze keurmeesters.’

Houden van honden
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HOE KIJKT DE EXPOSANT AAN TEGEN KEURMEESTERS
De taken van de Commissie Keurmeesters hebben natuurlijk niet alleen betrekking op keurmeesters: ook de
exposant speelt een rol bij het behalen van de doelstellingen. Wat verwacht een exposant van een (Nederlandse)
exterieurkeurmeester tijdens een show? De inbreng van de personen in de commissie die geen keurmeester zijn,
maar wél exposant, is hierbij van groot belang. We vroegen commissielid Josien van der Ree naar haar mening.
Shows zijn niet goedkoop: vooraf ga je naar ringtraining
en moet de hond misschien wel naar de trimsalon. Je
betaalt inschrijfgeld en op de dag zelf komen daar nog
kosten bij zoals een parkeerkaart, een kop koffie en vaak
ook wat lekkers voor de hond of een nieuw speeltje bij
één van de standhouders. Een exposant verwacht dan
ook dat de keuring zelf met zorg en aandacht plaatsvindt.
Josien: ‘Je verwacht van een keurmeester dat hij de
rasstandaard goed kent. Je wilt dat hij of zij je hond op
een goede manier betast en bekijkt, en zijn of haar

bevindingen duidelijk en helder op laat schrijven in het
keurverslag. Het keurverslag moet nuttig zijn en je
voldoende informatie geven om te bepalen of je met de
hond verder gaat met shows en of je de hond wel of niet
voor de fok inzet. Je wilt ook graag dat de keurmeester
jou vriendelijk behandelt en duidelijk is in wat hij graag
van je wil. Als je hond Beste van het Ras wordt, vinden
veel exposanten het leuk om een foto te maken met de
keurmeester. Kortom – als exposant heb je veel
verwachtingen van een keurmeester!’

HOE WORD JE EXTERIEURKEURMEESTER?
Je wordt benoemd tot keurmeester voor een ras nadat je met goed gevolg een rasexamen voor het
desbetreffende ras hebt afgelegd. Maar voor je rasexamens mag doen, heb je al een flink aantal opleidingen
gevolgd en behaald.
Het begint bij de brede Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), voorheen de opleiding Kynologische
Kennis 1. Daarna verdiep je je kennis door de modules van de opleiding Voortgezette Kynologische Kennis (VKK),
voorheen de opleiding Kynologische Kennis 2. Vervolgens moet je slagen voor de cursus Exterieur & Beweging.
Pas hierna kun je je door rasexamens specialiseren als exterieurkeurmeester voor één of meer rassen.
Alle regels rondom het keurmeestersbeleid vindt u in de Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid

WAT DOET DE COMMISSIE KEURMEESTERS?
Hieronder geven we aan welke taken de commissie
heeft en wat die taken zoal inhouden: analyse van
het keurmeesterscorps, coaching van keurmeesters,
evaluatie van rasexamens, het maken van een
beleidsplan ‘communicatie, houding, gedrag en ethiek’
en de advisering en ondersteuning van seminars.
Analyse keurmeesterscorps
Nicole: ‘Samen met Rob Douma, die tot 6 augustus 2020
deel uitmaakte van de commissie, heb ik vele uren
geïnvesteerd in het maken van analyses van het
keurmeesterbestand. Hoe is de leeftijdsverdeling? Maar
ook: hoe is de verdeling van het aantal keurmeesters

over de rasgroepen en de rassen?’ Door het maken van
deze overzichten wordt het makkelijker vooruit te kijken
en in te spelen op de toekomst. De commissie kan
hierdoor het bestuur beter adviseren. Daarnaast kunnen
we de verenigingen beter ondersteunen. Bij sommige
rassen is er bijna een overvloed aan keurmeesters, wat
tot gevolg heeft dat sommigen maar weinig uitgenodigd
worden. Voor andere rassen is er al heel lang geen
rasexamen georganiseerd, waardoor er een tekort aan
keurmeesters dreigt te ontstaan: die rasverenigingen
moeten we stimuleren en ondersteunen bij het
organiseren van een examen.’

Lees verder op p. 5
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Om te zorgen dat de analyses goed uitgevoerd kunnen
worden, hebben Nicole en Rob ook voor elke
keurmeester bekeken of de lijst van rassen waarvoor hij/
zij benoemd is, wel correct is. Nicole: ‘Het is belangrijk,
voor de Raad van Beheer en voor de keurmeesters, dat
Keurmeesters Online op de website van de Raad van
Beheer én de internationale keurmeesterslijst, de FCI
Judges Directory, up to date en correct zijn. Soms sluipen
hier fouten in of ontbreken er benoemingen. Wij geven
dit door aan het kantoor zodat dit aangepast kan worden.’
Coaching keurmeesters
Om toekomstige en beginnende keurmeesters te kunnen
ondersteunen, is er een coachingsysteem opgezet. Tot
nu toe zijn er gesprekken geweest met degenen die na
het cursusjaar 2019 zijn geslaagd voor de E&B. Wie er
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behoefte aan heeft, krijgt een coach die hem/haar door
periodiek overleg bijstaat en ondersteunt in zijn/haar
ontwikkeling als exterieurkeurmeester.
De commissie gaat, voor zover mogelijk binnen de
huidige corona-maatregelen, ook de geslaagden van
eerdere, recente cursusjaren benaderen om de behoefte
aan coaching te peilen. Nicole heeft een paar ‘coachees’
die ze met raad en daad bijstaat. ‘Natuurlijk kunnen de
keurmeesters die lid zijn van de commissie niet alle
beginnende keurmeesters begeleiden.
Daarom worden binnenkort ook andere keurmeesters
benaderd of zij coach willen worden. Samenwerken voor
de toekomst van onze gezamenlijke hobby en tegelijk
zorgen voor saamhorigheid in ons keurmeesterscorps is
heel waardevol!’.

Lees verder op p. 6

HOE GAAT DE ORGANISATIE VAN RASEXAMENS?
Het organiseren van een rasexamens gebeurt op initiatief van de rasvereniging(en). Hieronder vertellen we hoe
dit in zijn werk gaat.
→→ Kandidaatkeurmeesters die zich bij de Raad van Beheer opgeven om exterieurkeurmeester te worden voor een
bepaald ras, geven dit ook aan de bij de rasvereniging(en): zo weten de verenigingen hoeveel personen mee
willen doen aan het examen.
→→ De Raad van Beheer legt drie jaar vooruit data vast, reserveert een locatie centraal in het land en zorgt dat de
examens gehouden kunnen worden. Rasverenigingen vragen voor een van die data, minimaal een jaar ervoor,
een examen aan.
→→ Voor elk examen wijst de Raad van Beheer, met input van de organiserende vereniging(en), twee examinatoren
aan. Beide zijn keurmeesters benoemd voor het ras, minimaal één van de twee wordt echt als rasspecialist
gezien.
→→ De vereniging verzorgt samen met de examinatoren vooraf een opleidingstraject voor de kandidaten. Voor de
examendag zelf nodigt de vereniging voldoende honden en handlers uit.
→→ Tijdens het examen beoordeelt elke kandidaat een aantal honden – voor een volledig examen zijn dit meestal
zes honden: drie reuen en drie teven. De beoordeling bestaat uit het schrijven van een keurverslag.
→→ De examinatoren toetsen vervolgens het geschreven verslag en andere kennis van het ras, zoals de
ontstaansgeschiedenis, de gezondheid en de eisen die hieraan gesteld worden en de stand van het ras in
binnen- en buitenland.
→→ Bij het theoriedeel zijn ook altijd twee gedelegeerden aanwezig: één namens de Raad van Beheer en één
namens de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied. De gedelegeerden bewaken de kwaliteit van
het examen. De gedelegeerde namens de Raad is ook voorzitter van de examencommissie en heeft, als de
examinatoren er niet uitkomen, de beslissende stem. De gedelegeerde namens de VKK behartigt in het
bijzonder de belangen van de kandidaat.
→→ Als zowel het praktische deel als het theoretische deel als voldoende wordt beoordeeld, slaagt de kandidaat
voor het examen en wordt hij/zij door de Raad benoemd tot exterieurkeurmeester voor dat ras.

Houden van honden
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Evaluatie van rasexamens
Eén van de eerste zaken die de commissie constateerde,
is dat er momenteel weinig evaluatie plaatsvindt na
gehouden rasexamens. Na afloop vullen de
examencommissie en (indien van toepassing)
rasverenigingen een formulier in, maar kandidaten wordt
momenteel niet gevraagd naar hun mening.

Raadar

Evaluatie door alle partijen kan bijdragen aan verbetering
van de organisatie en de kwaliteit van opleidingstrajecten
en rasexamens en helpen bij dossiervorming. Vanaf 2021
wordt daarom via een digitaal evaluatieformulier ook de
kandidaten achteraf gevraagd hun mening te delen.
Er zal met regelmaat terugkoppeling van deze evaluaties
gegeven worden aan alle partijen.

MEER OVER ‘COMPACTE EXAMENS’
Keurmeesters die al ruime ervaring hebben en benoemd zijn voor een aantal rassen, kunnen als zij aan de
voorwaarden voldoen, voor sommige rassen een ‘compact examen’ doen.
Bij een compact examen beoordeelt de kandidaat-keurmeester minder honden en is ook het theoretische deel
van het examen korter. Van een kandidaat wordt ook verwacht dat hij/zij zich zelfstandig verdiept in het ras.
Compacte examens nemen minder tijd in beslag en hoeven niet vooraf gegaan te worden door een
opleidingstraject door de vereniging. Daardoor kunnen deze examens ook gehouden worden buiten de door de
Raad van Beheer vastgelegde data. Keuringsevenementen van de rasvereniging, bijvoorbeeld de
kampioenschapsclubmatch, zijn goede momenten waarop een compact examen gehouden kan worden.
Elk jaar wordt de verenigingen gevraagd of zij tijdens de clubevenementen mee willen werken aan het houden
van een compact examen. Kandidaten benaderen ook steeds vaker actief de verenigingen.

Beleidsplan ‘communicatie, houding, gedrag en ethiek’
Keurmeesters zijn het visitekaartje van de kynologie in
Nederland. Alles wat je als keurmeester zegt en doet,
draagt bij aan de reputatie van keurmeesters, maar ook
van de kynologie in Nederland en van de Raad van
Beheer. Daarom is het belangrijk dat keurmeesters zich
houden aan de gedragsregels. De commissie heeft zich
ten doel gesteld de keurmeester hierbij te helpen en
handvatten te geven.
Josien van der Ree: ‘Wat kun je wel en niet zeggen? Hoe
ga je om met agressie en met vragen van de pers?
Allemaal zaken waarover een hedendaagse keurmeester
ook na moet denken. Er is een Gedragscode voor
Exterieurkeurmeesters, maar in praktijk blijkt het soms
lastig te zijn.’ Binnen de commissie wordt ook nagedacht
over hoe je deze kennis en vaardigheden het beste kunt
overdragen. Josien: ‘Het onderwerp ‘ethiek’ komt in de
E&B-opleiding al aan bod. We willen met het
docententeam samenwerken om te kijken of dit
misschien uitgebreid moet worden. Daarnaast denken we
na over de mogelijkheden voor aanvullende workshops
over dit onderwerp.’

In de afgelopen maanden heeft Josien speerpunten voor
het maken een beleidsplan opgesteld:
→→ Analyse: wat is er nodig om communicatie/gedrag/
houding/ethiek te verbeteren?
→→ Advies over aanvullende training/opleiding/
assessment.
→→ Beleid bepalen over communicatie, gedrag, houding
en ethiek.
→→ Monitoring van gedrag.
→→ Handhaving van de gedragsregels en
communicatierichtlijnen.
Josien en Joke zijn druk bezig deze punten uit te werken,
waarna het plan gepresenteerd wordt aan het bestuur.
Als het goedgekeurd is, wordt het natuurlijk breed
gedeeld met de kynologie.
Joke: ‘Social media zijn niet meer weg te denken uit ons
dagelijks leven. Daarom is het opstellen van richtlijnen
voor het gebruik ervan óók onderdeel van het
beleidsplan. Het doel is om keurmeesters te helpen om
via social media een positieve bijdrage te leveren aan de
reputatie van keurmeesters in Nederland.’

Houden van honden
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WAT ZIJN SEMINARS?
Niet voor alle rassen hoeft een kandidaatkeurmeester een rasexamen af te leggen. Voor elk ras is in de
Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid vastgelegd of het een ‘examenras’ of een ‘seminarras’ is.
Een seminar kan op initiatief van een aantal kandidaten georganiseerd worden, door de rasvereniging(en) of door
de Raad van Beheer. Tijdens een seminar gaan rasspecialisten in op de historie, de rasstandaard en op
aanverwante rassen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden en tijdens het seminar een
interactieve houding tonen.
Een kandidaat-keurmeester wordt na het volgen van een seminar niet automatisch benoemd om het ras te mogen
keuren. Kandidaat-keurmeesters die al voor diverse aanverwante examenrassen benoemd zijn en aan alle
voorwaarden voldoen, worden benoemd. Als een kandidaat nog niet in aanmerking komt voor benoeming, blijft
het gevolgde seminar tien jaar geldig.
Jan Coppens: ‘Het oorspronkelijke gebruiksdoel en de huidige situatie van het ras worden besproken. Maar ook
waar een keurmeester op moet letten: Wat zijn de belangrijkste rastypische punten, wanneer moet je als
keurmeester een lagere kwalificatie geven en, ook heel belangrijk, wat zijn de punten waarop mogelijk
ongewenste overdrijvingen kunnen ontstaan? Kortom, na een seminar is een keurmeester goed in staat het ras te
keuren op een tentoonstelling.’

Seminars
Om goed te kunnen adviseren over en te ondersteunen
bij het organiseren van seminars, heeft de commissie een
inventarisatie gemaakt. Op basis van het aantal
keurmeesters dat in aanmerking komt voor een
benoeming na het volgen van een seminar, wordt
gekeken voor welke rassen de behoefte aan een seminar
het grootst is.
Jan Coppens richt zich binnen de commissie op de
seminars: ‘Zoals ook in de uitvoeringsregels staat, is de
planning erop gericht om alle seminarrassen eens in de
vijf jaar aan bod te laten komen. Maar natuurlijk moet de
verdeling van seminars wel goed zijn.’ De Commissie
Keurmeesters wil rasverenigingen stimuleren en
ondersteunen in het organiseren van seminars.
Seminarrassen die aan elkaar verwant zijn, kunnen in één
seminar behandeld worden.
Verenigingen wordt, via het Mijn Account op de website,
een standaard PowerPoint format aangeboden voor het
maken van een presentatie voor een seminar met daarin
de onderwerpen die minimaal aan bod moeten komen.
De organisatie kan dit format uitbreiden met alle
informatie en beeldmateriaal die de experts over het ras
willen delen. Als het mogelijk is, maakt de aanwezigheid
van levende rasvertegenwoordigers een seminar
natuurlijk helemaal tot een succes.
In 2019 en 2020 hebben verenigingen al seminars
georganiseerd. De terugkoppeling van deze verenigingen
neemt de commissie mee om te kijken of de huidige
uitvoeringsregels voldoende duidelijk zijn en goed voldoen.

Jan: ‘Zeker voor de rassen zonder rasvereniging is het
belangrijk dat de commissie een seminar organiseert.
Maar ook het ondersteunen van verenigingen die een
seminar willen organiseren, doe ik graag. Een aantal
keurmeesters heeft al aangegeven bereid te zijn om het
komend jaar seminars te verzorgen!’
Competentieprofielen examinatoren en gedelegeerden
Bij een rasexamen is naast de kandidaat-keurmeester
een aantal personen betrokken die een belangrijke rol
vervullen, zoals de examinatoren en gedelegeerden. Aan
hun kennis en kunde worden bepaalde eisen gesteld. Zo
werkt de commissie aan competentieprofielen voor
examinatoren en gedelegeerden, om zo de kwaliteit van
opleidingstrajecten en rasexamens meetbaar te kunnen
maken, te kunnen monitoren en waar nodig te verhogen.
Erwin Manders: ‘Een competentieprofiel geeft aan over
welke kennis, vaardigheden en houding iemand moet
beschikken om zijn rol tijdens een rasexamen adequaat
en professioneel te vervullen. Hierbij hanteren we het
hoofd-hart-handprincipe: of je competent bent, hangt af
van de samenhang van je kennis (hoofd), houding (hart) en
vaardigheden (hand).’ Zodra deze competentieprofielen
zijn afgerond en afgestemd, worden ze gedeeld. Met deze
competentieprofielen zet de Commissie zich bovendien in
om bij de rasexamens meer variatie in de samenstelling
van examencommissies te krijgen. Hiertoe worden ook
nieuwe keurmeesters gevraagd en gestimuleerd om als
examinatoren te fungeren, met de daarbij behorende
training en bijscholing.
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MEER INFORMATIE
Als u exterieurkeurmeester wilt worden, kunt u op onze website onder ‘Opleidingen en trainingen’ meer informatie
vinden over de benodigde opleidingen, het keurmeesterbeleid en de gedragscode voor exterieurkeurmeesters.
Exterieurkeurmeesters of kandidaatkeurmeesters vinden op het Mijn-account voor keurmeesters alle informatie over
rasexamens, seminars, benoemingen en regelgeving.
Kandidaat-keurmeesters krijgen eens per jaar een informatiemail. Bij vragen tussendoor kunt u altijd contact opnemen
via e-mail keurmeesters@raadvanbeheer.nl of rasexamens@raadvanbeheer.nl.
Bestuursleden van verenigingen vinden op het Mijn-account voor verenigingen handige documenten, zoals de
handleiding voor het organiseren van rasexamens, het aanvraagformulier en het standaard format voor seminars.
Eens per jaar wordt er een e-mail met informatie verzonden aan het secretariaat. Voor de meest recente
kandidatenlijst of andere informatie kunt u altijd contact opnemen via e-mail rasexamens@raadvanbeheer.nl.
Op Keurmeesters Online is een overzicht te vinden van alle keurmeesters. U kunt daarbij zoeken op discipline of op
(een deel van) de naam.
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